Használati útmutató

Néhány fontos tudnivaló!

1.

Távolítsa el a színes mûanyag
kupakot!

2.

Távolítsa el az alumínium tokot!

Milyen betegségek esetén javasolt az
Allergén Specifikus ImmunTerápia?
1. Középsúlyos vagy súlyos szénanáthában.
2. Enyhe és középsúlyos asztmában.
A betegség súlyosságát a tünetek alapján az orvos határozza meg.
Fontos, hogy a beteg hosszútávon együttmûködjön kezelôorvosával, és kövesse minden utasítását.

Miért válasszuk az
Allergén Specifikus ImmunTerápiát?

Terhesség és szoptatás ideje alatt az allergológus dönt a kezelésrôl.

Távolítsa el a szürke gumidugót!

4.

Vegye elô az adagoló pumpát a
mûanyagos csomagolásból!

5.

Tartsa erôsen az üvegcsét, majd
egyenletes nyomással helyezze be a
pumpát!

6.

Távolítsa el a narancssárga biztonsági gyûrût az adagoló pumpáról!

7.

8.

9.

Néhány elôpumpálással töltse fel a
pumpát! Az ötödik pumpálás után a
pumpa egy egész adagot tartalmaz.
Helyezze a pumpa végét a szájába, a
nyelve alá! Nyomja meg a pumpát
úgy, hogy az egész adag a szájba
kerüljön! A nyomást annyiszor
ismételje meg, ahány adagra szüksége van! 2 percig hagyja a nyelve
alatt, majd nyelje le!
Használat után a pumpa szájrészét
törölje meg, majd helyezze vissza a
narancssárga biztonsági gyûrût!
A következô használatnál a bizton-

10. sági gyûrû eltávolítása után a 6. és
a 7. pont szerint járjon el!

Lehetséges mellékhatások:
Mint minden gyógyszernek a cseppes kezelésnek is lehetnek mellékhatásai. Elôidézhet szájpadlás viszketést, ajakduzzanatot vagy
gyomorpanaszokat. Ezek nem indokolják a gyógykezelés változtatását. Ritkán elôfordulhatnak: csalánkiütés, nátha, asztma.
Ebben az esetben értesítse kezelôorvosát, hogy a megfelelô
terápiáról dönthessen.

A készítmény tárolása:
• Az eredeti csomagolásban, álló helyzetben a hûtôben
tároljuk +2 és +8 Celsius fok között. Utazáskor rövid
idôre hûtôn kívül is tárolható, de ajánlatos minél hamarabb hideg helyre tenni.

• Mert megelôz:
megakadályozza a betegség súlyosbodását, az asztma
kialakulását.

• Mert kezel:
a tüneti gyógyszerekhez hasonlóan a terápia ideje alatt
csökkenti/megszünteti az allergiás panaszokat.

• Mert gyógyít:

• Repülôút esetén a készítményt az utastérben szállítjuk,
hogy ezzel megakadályozzuk a folyadék szivárgását a
nyomásváltozás miatt.

a terápia befejezése után is tartós tünetmentességet
biztosíthat - éveken át!

• Az a készítmény, amely valamilyen oknál fogva
megfagyott, már nem használható fel!
• Gyermekektôl elzárva tároljuk!
Ha elfelejtette bevenni az adagját:
1. Amennyiben reggel elfelejtette bevenni a
cseppeket, akkor ezt minél hamarabb tegye
meg a napfolyamán.
2. Ha a készítményt ismételten elfelejtette
bevenni, forduljon allergológusához!
3. Soha ne adja össze a kihagyott adagokat!

A betegtájékoztatóban található információkat nagy, tudományos, klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá. Az adatok megtalálhatóak az interneten és a Stallergenes termékek
magyarországi forgalmazójának irodájában.
A Stallergenes termékek magyarországi forgalmazója:
STALL/2008/1

3.

Milyen esetekben nem javasolt az
Allergén Specifikus ImmunTerápia?
Immunológiai vagy immunhiányos betegségben szenvedôknek;
Daganatos betegeknek; Súlyos pszichiátriai kórképekben;
ß-blokkolót szedôknek; Súlyos asztmás betegeknek, és azoknak
akiknek a légzésfunkciós vizsgálati eredményük (FEV1) még gyógyszeres terápia mellett is 70% alatti; 5. éves kor alatt, kivéve, ha
orvosilag indokolt; Krónikus szájüregi betegségben.
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Új gyógymód az allergia kezelésében

Mi az allergia?

Az allergia a szervezet immunrendszererének kóros
válaszreakciója olyan anyagokra, melyek természetes módon
megtalálhatóak a környezetünkben
(pl.: háziporatkák, virágporok = pollenek, állati szôrzet).
Az allergiás embereknél ezekkel az anyagokkal való érintkezés allergiás tüneteket válthat ki, amely szem- és torokviszketést, orrfolyást (szénanátha), légzési nehézségeket
(asztmát) vagy bôrproblémákat (ekcémát, csalánkiütést)
okozhat.

Eddig hogyan harcoltunk az allergia ellen?

A JÖVÔ: ÚJ GYÓGYMÓD - ASIT

1. Szezonális allergia esetén,
cseppekkel:

1. Az allergének elkerülése

Az Allergén Specifikus ImmunTerápia az
adott pollenszezon elôtt a kezelô orvos
döntése alapján 2-10 hónappal kezdôdik.
A bevezetô kezelésnél a betegnek 11 napon
keresztül, fokozatosan emelve adagoljuk a
megfelelô allergiakivonatot, mindaddig, amíg el
nem érjük a szervezet által tolerált legmagasabb mennyiséget.
Ezzel a dózissal folytatódik a fenntartó kezelés, mely lehet
naponta 4 csepp vagy két naponta 8 csepp, és a pollenszezon
végéig tart. A következô évben a terápia a szezon elôtt újra
indul és hasonlóan folytatódik. A szedés módja: a megfelelô
mennyiségû cseppeket a páciens éhgyomorra a nyelve alá
csepegteti, körülbelül 2 percig a nyelve alatt tartja, majd
lenyeli. A hatásos gyógykezelés érdekében nagyon fontos a
rendszeresség és a folyamatosság.

Minden esetben ajánlatos a kiváltó tényezôk
lehetô legteljesebb elkerülése, amely nem minden esetben lehetséges. A fûfélék, gyomok, fák
pollenjeinek elkerülése nehezen
megoldható. A háziporatkák
elleni védekezésben továbbra is segíthet az antiallergiás ágynemûk és matracok használata.

2. A tünetek kezelése,
gyógyszerek:
Allergia-típusok
1. Szezonális allergiák:
Jellemzôik: Füvek, fák, gyomok virágzása idején - szezonban
- okoznak csak tüneteket.
Példák: nyírfa - április, fûfélék - május-július,
parlagfû - július-október, fekete üröm-július-október.
2. Egész éven át tartó - perenniális allergiák:
Jellemzôik: Az allergénnel való találkozáskor okoznak
tüneteket, akár egész éven át.
Példák: háziporatka-allergia (lakásban), penészgombák (zárt
helyiségekben, lakásban), állati szôrök (kutya, macska, ló).

Tüneti gyógyszerek (antihisztaminok, kortikoszteroidok,
stb.) enyhítik ugyan az allergiás tüneteket és a gyulladást, de sajnos a kezelés
megszakításával a tünetek
újból jelentkezhetnek.

Miért kell feltétlenül kezelni
az allergiás betegségeket?
1. Mert a kezeletlen betegeknél új allergénekre
is kialakulhatnak a tünetek. Ilyen esetekben
nehezebb hatékony kezelési sémákat (gyógyszerelést) kialakítani.
2. A szénanáthás tünetek az évek múltával
nagy százalékban asztmás rohamokkal társulhatnak. Az asztmássá vált betegek életvitelük
megváltoztatására kényszerülnek, életminôségük romlik.

A KEZELÉS

2. Szezonális és az egész éven át
tartó (perenniális) allergia esetén,
injekciós kúrával:
Allergén Specifikus ImmunTerápia:
Megelôzés - Kezelés - Gyógyítás
Az ASIT jelenleg az egyetlen gyógymód az allergiás megbetegedéseknél, amely Megelôz, magát a kiváltó okot
Kezeli és hosszútávon Gyógyít. Megakadályozza a
betegség súlyosbodását és új allergiafajták kialakulását.
Az Allergén Specifikus ImmunTerápia ideje alatt az
immunrendszernek a kiváltó okhoz (allergénhez) való
fokozatos hozzászoktatását értjük - a megfelelô allergének fokozatosan növekvô koncentrációban történô
adagolásával. Bizonyos idô után az allergia tünetei enyhülhetnek, el is múlhatnak, így a tüneti kezelésre használt gyógyszerek mennyisége csökkenthetô, akár el is
hagyható.

A bevezetô kezelés az allergénkivonat egyre nagyobb menynyiségû adagjának a felkar külsô felületébe
történô fájdalommentes injektálásával történik 13 héten keresztül, heti 1 alkalommal.
A fenntartó terápia a szervezet által tolerált
legmagasabb dózissal folytatódik 4-6 hetes
idôközönként, egész éven át. Ez a kezelés
csak intenzív terápiás háttérrel rendelkezô
intézményben adható, ahol a beteg az injekció
után 20-30 perces megfigyelés alá kerül.

Meddig tart a gyógykezelés?
A páciens állapotában már az elsô évben várható javulás.
Az Allergén Specifikus ImmunTerápia azonban 3-5 éven át
tartó kezelés esetén a leghatékonyabb.

A gyógykezelés eredményes, ha:
- a tünetek enyhülnek vagy elmúlnak
- a páciens csökkentheti/elhagyhatja a tüneti
gyógyszerek használatát anélkül, hogy állapota
rosszabbodna.

